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Isz Amerikos
TEISĖJAS NUSZAU- 
TAS TEISMO KORTE

WARREN, PA. — Penkios 
deszimts vieno meto amžiaus 
Teisėjas Allison D. Wade, bu
vo ant smert nuszautas teismo 
korte, kai pas ji buvo atvestas 
jaunas, neseniai apsiženijes 
vyrukas.

Tas vyrukas buvo patrauk
tas in teismą, už tai kad jis ne
sutiko užlaikyti savo žmona 
sulyg teismo nustatymo.

Tas jaunas, dvideszimts sze- 
sziu metu amžiaus vyrukas, 
Norman Moon, kuris dirba 
elektros fabrike, ir gyvena in

Vidur-Amerikos 
Karaliene

Anita Ramirez, gražuole 
isz Nicaragua, buvo iszrink- 
ta ir apvainikuota kaipo Ca- 
ribijos ir Vidur-Amerikos 
gražuoliu karaliene, in San 
Jose, Costa Rica. Gražuoles 
isz visu Pietiniu Amerikos 
krasztu dalyvavo saituose 
grožio rungtynėse.

Nuszluosto Trumanui Nesi

Finley Ellis, darbininkas 
Vaszingtone, nuszluosto bu
vusio Prezidento Trumano 
statulos nosi ir veidą, Tru
mano statula randasi prie 
Senatos kambariu. Iszrodo

Iszpanijos Franco Su Vatikano Atstovu 5 SUSIRGO NUO KORĖJOJE BULVIU BULVES Žodis Nuo Prezidento

Generalissimo Francisco 
Franco, Ispanijos valdovas 
ežia pasiszneka su Pralotu 
Hildehrando Antoniutti, 
nauju Popiežiaus pasiunti

Connellsville, teismo korte isz- 
sitrauke revolveri isz pažas
ties ir paleido viena szuvi in 
teisėja. Ta kulka pataikė teisė
jui Wade in krutinę. Po tam jis 
paleido kita szuvi valdžios ad
vokatui Myer A. Kornreich, 
kuris buvo pribėgės, norėda
mas isz jo ta revolveri isz- 
traukti.

Bėgdamas isz teismo korto 
jis paleido dar kelis kitus szu- 
vius. Jis greitai insisedo in sa
vo autemebiliu ir pabėgo.

Valstijos policijantai grei
tai pribuvo ir pradėjo ji vytis. 
Jie ji tuojaus pasivyjo ir pra
dėjo szaudyti in jo automobi
liu. Viena j u kulka pataikė in 
autemobi iaus gumini ra*ta, ta- 
jeri, ir jis turėjo sustoti. Jis 
pradėjo szauti in policijantus, 
bet tuojaus sukniubo. Jis buvo 
nuvesztas in Warren ligonine.

Tas jaunas vyrukas* buvo 
teismo nuteistas užlaikyti savo 
žmona ir jai primokėti trisde- 
szimts doleriu per sanvaite. Jis 
nesutiko ir savo žmonai, kuri

kad daug žmonių nori Tru- 
mana už nosies patuzikoti, 
kai jie atsilanko in Vaszing- 
tona, ir beveik kas sanvaite 
reikia jo statula apmazgoti, 
jam nosi nuszluostyti.

niu in Ispanija. Bažnyczia 
vis palaiko draugiszkus san
tykius su Ispanija, nors Is
panijos valdžia yra diktato- 
riszka.

buvo nuo jo persiskyrus, nieko 
nemokėjo ir už tai buvo vėl pa
trauktas in teismą. Jis už tai 
taip inirszo, kad jis ta teisėja 
nuszove.

12 ISZ SZEIMYNOS 
ŽUVO GAISRE 
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TEHUANTIPEC, MEK. —
Dvylika vienos szeimynes na
riu žuvo gaisre kai j u namai 
sudege.

Policijantai suaresztavo du 
vyru, kurie yra dabar intarti. 
Policija sako kad tiedu vyrai 
ant kerszto padege tuos namus. 
Tiedu vyrai džiaugėsi, žiureda- 

. mi in tuos deganezius namus.
Policija jieszko dar keliu to

kiu nevidonu, kurie gal prisi
dėjo prie szitos baisios žmog
žudystes.

NEUŽSIMOKA
DRĄSĄ .

‘Didvyris’ Gavo Kaili
I Iszpilti

VANCOUVER, B. C. — De- 
vyniu metu amžiaus Terry 
Ihaksi, nut 're kad drąsi ir 
didvyriszkumas visai neužsi
moka.

Jis pamate savo septynių 
metu drauguti, Marshal Mag- 
nan bepluduriuojant Burrard 
ingaloje. Jis greitai ir drąsiai 
inszoko in vandeni ir savo 
drauguti isztrauke, iszgelbejo 
nuo mirties.

Kai jo motina apie tai daži- 
nojo, ji jam kaili gerai iszpyle, 
nes ji jam buvo insakmiai in- 
sakius kad jam nevalia nei pri
eiti prie to ežero kranto.

Dabar mažutis Terry Ihaksi 
dasiprotejo ir sako kad maža 
jam neužsimoka didvyriszkus 
darbus nuveikti.

Skaitykit “Saule”

ANGLIŲ GAZO i VIENYBES NEBUS

PHILADELPHIA, PA. — 
Dvideszimts vieno meto am- j 
žiaus William Hali, jo žmona 
dvideszimts trijų metu am
žiaus Gloria ir jųdviejų trys 
vaikucziai labai susirgo ir be
veik buvo kone uždusinti nuo 
augliu pecziaus gazu savo na
muose.

VyraSj William Hall pasiuto 
nekaip kai jo sunuezio verks- j 
mas ji pabudino apie puse po 
pirmos valandos isz ryto. Jo 
tas sūnelis yra dvieju metu am
žiaus, Dovydas. Tėvas tuojaus 
paszauke policijantus, kurie 
isz tu namu isznesze ta 'sūneli 
Dovydą ir du kitu vaikucziu, 
trijų metu Teresa ir devynių 
menesiu kūdikėli Gloria. Visi 
buvo nuveszti in Szv. Juozapo 
ligonine, ir paskui buvo paleis
ti eiti namo.

DINGO STUDENTAS

Kolegija i Prazso 
Policijos Pagelbos

HANOVER, N. H. — . Dart
mouth Kolegijos vįrszininkai 
pranesze policijai, kad'Studen
tas, kuris mokinosi ant dakta
ro dingo ana diena. Jis buvo 
isz Baltimore, Maryland.

Policija sako kad studentas, 
kuris dingo yra dvideszimts 
trijų metu amžiaus John Jo
seph Dailey.

Kolegijos virszininkai sako 
kad tas studentas buvo diena 
priesz tai iszsitraukes visus 
pinigus isz Hanover banikos 
ir visus tuos pinigus jis buvo 
pasiuntęs savo motinai, kuri 
yra slauge Baltimore miesto li
goninėje.

Studentas Dailey, mėgdavo 
bovintis su radijais. Jis visus 
savo radijus ir maszinas paliko 
kitam studentui toje kolegijo
je.

Dabar policijantai po visa 
valstija jieszko jo. Eina gandai 
kad jis pats viską pamėtė ir 
iszejo, ar buvo kokiu razbai- 
ninku suimtas.

Ne tik valstijos policijantai, 
bet ir valdžios FBI agentai jo 
jeszko.

JAUNAS SUKCZIUS

MOLINE, ILL. — Policijan- 
tai po visa Moline miestą da
bar jieszko jauniausio suk- 
cziaus.

Jiems buvo praneszta kad 
dvylikos metu vaikiukas eina 
po visa susiedija ir renka orde
rius del pyragu. Jis reikalauja 
kad szeimininkes isz anksto už
simokėtu už tuos pyragus, ku
riu jos niekados nesusilaukia.

Policijantai sako kad szitas 
jaunas sukezius yra apgavės 
daug szeimininkiu. Jis už tuos 
pyragus praszo po pusdoleri.

^Pirkie U. S. Bonus!

Amerikos Sekretorius
Prisipažinsta

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos Sekretobius John 
Fester Dulles dabar, su nusi
minimu prisipažinsta, kad vi
sai nėra vilties susilaukti vie
nybes ar taikos Korėjoje.

Tai pirmas sykis kad Ameri-

Amerikos Sekretorius
JOHN FOSTER DULLES

kos Sekretorius taip aiszkiai ir 
taip vieszai prie to prisipažin
tu. Jis staeziai pasalke, kad 
Amerika negali tikėtis vieny
bes, nei taikos Korėjoje.

Jis sako kadi Korėjos klau
simas nega’i būti iszrisztas Ko
rėjoje, bet tas klausimas in- 
traukia ir invelia Komunistisz- 
ka Kinija ir visa Sovietu Rusi
ja. Jis sako kad del Korėjos 
klausimo reikia važiuoti sta
eziai in Kremlina.

Ka jis ežia pasakė sutinka 
su Prezidento Eisenhowerio 
paskelbimu, kad, jeigu Kini
jos Kcmunistai vėl pradės ką
rą Korėjoje, Amerikos karisz- 
ki laivai, ir didžiausi bombne- 
sziai su atominėmis bombomis

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Per Sniegą Kiumpuoja

hji ijonai žmonių New 
York mieste ir apylinkėse 
buvo priversti pešti eiti, per 
sniegą klumpuoti, eidami in 
darba ar pareidami isz dar
bo. Vieszkeliai, keliai ir 
ulyczios buvo užkirstos, kai 
automobiliai taip in sniegą 
inklimpo kat| negalėjo pa
važiuoti. New York mieste 
sniegas buvo penkiolika co

Ir Ant T u Bulviu Dar 
Daugiau Bulviu

WASHINGTON, D. C. — 
Opiausias ir didžiausias vi
daus ir prekybos klausimas vi
same musu kraszte yra ta pa
prasta, žemeje auginta bulve.

Agronomijos Sekretorius 
Charles Brannon dabar nori 
panaikinti visas valdžios pa
ramas ūkininkams, farme- 
riams, kurie augina, bulves.

I1-i š iol, va7džia pirkdavo 
milijonus buszeliu ar tonu bul
viu nuo farmeriu, kad bulves 
neatpigtu. Valdžia, prisipirkus 
su musu pinigais tiek milijonu 
tonu bulviu, dabar nežino ka 
su tomis bulvėmis daryti. Per 
brangu jas siusti in užsieni, 
kur žmones badauja, negalima 
jas per ilgai laikyti nes jos ima 
puti.

Sekretorius Brannan dabar 
nori panaikinti ta farmeriu pa
rama. ir daugiau bulviu isz j u 
nepirkti. Bet Prezidentas Ei- 
senhoweris su juo nesutinka. 
Jis sako kad valdžia vis turi 
tas bulves isz tu farmeriu pirk
ti, nežiūrint to kad tada reikia 
tas bulves iszmesti ant dumpo.

Reiszkia, valdžia perka isz 
farmeriu bulves su musu pini
gais, kad bulves neatpigtu. 
Reiszkia, mes mokame už bul
ves kurias valdžia ant dumpo 
iszmeta, ir tada mes brangiai 
mokame už bulves už tai kad 
ju mažai randasi. Kas ežia dur
nas kas ežia kvailas, mes palie
kame savo skaitytojams iszro- 
kuoti.

SKAITYKIT 

a®=“SAULĘ”^a 

PLATINKIT
I

liu gilumo.
Czia merginos eina viena 

paskui kita kaip kad dary
davo Indi jonai. Jos sten
giasi žengti in kitu pramin
tas pėdas. Deszimts tuks- 
taneziu’ darbininku diena ir 
nakti dirba kad galėtu at
kasti nors didžiausias uly- 
czias.

□ □ o

Herbert Miller, pagelbi- 
ninkas augszcziausiajam 
klerkai, iszeina isz Baltna- 
mo su Prezidento Eisenho
werio pirmu rasztu in Kon
gresą, kuriame Prezidentas 
iszdeste planus del sziu me
tu.

Prezidentas nori pertaisys 
ti farmeriu paramos ar pa- 
gelbos tvarka. Jis teipgi no
ri pertaisyti ta Taft-Hartley 
Instatyma, kuris darbininku 
unijoms baisiai nepatinka. 
Jis szitame instatyme nori 
net keturiolika punktu per
taisyti, permainyti.

6 SZEIMYNOS !
NARIAI BE NAMU

Gaisras Sunaikino
Namus

ALLENTOWN, PA. —Te- 
vas su penkiais vaikucziais ne
teko namu, kai gaisras isztiko 
juos.

Tėvas William Vandergrift 
pabudo apie puse po trijų isz 
ryto, kai ju du szuneliai pradė
jo loti, ir rado visus savo na
melius liepsnose. Jis prikėlė 
savo vaikuczius, ir visi iszbego 
in lauka nors labai buvo szalta.

Net szesziu ugnegesiu kom
panijos pribuvo, bet namai su
dege ligi žemes.

Isrkados buvo padaryta už 
daugiau negu penkis tukstan- 
czius doleriu.

DAUG SNIEGO

Ir Bus Dar Daugiau

NEW YORK. — Rytiniu 
valstijų valstijos ir miestai jau 
seniai kai tiek sniego yra susi
laukė. Visi turi dabar bristi 
per sniegą, klumpuoti per pū
gas, szliaužti per dumblą vi
durdienyje, kai tas sniegas 
ima leistis, ir paskui atsargiai 
koja po kojos statyti, vakare, 

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
Svarbiausios žinios isz Vasz- 

ingtono, tai ne Prezidento Ei
senhower io prakalbos per ra
diją ir televizija, ar jo rapor
tas Kongresui, 'bet kad Eisen
howeris stos in rinkimus antra 
syki, kad jis nori ilgiau pasi
likti Prezidento vietoje.

" .1'11 , , .

Kol kas, Eisenhoweris tik 
sako kad jis dar pats nežino, ar 
jis vėl stos in rinkimus ar ne. 
Bet ir tai jau laibai lemiantis 
ženklas, nes priesz tai jis sta- 
cziai sakydavo kad jis už jo
kius pinigus antru sykiu ne
stotu in rinkimus.

jie per mažai pelno gauna.
4— S z e i m i n i 11 k es b e da v o j a 

kad farmeriai per daug ima,
5— Repu'blikonaį su Eisen- 

howeriu neisz.la.ike savo duoto 
žodžio.

Žmones dar vis augsztai lai
ko ir gerbia Eisenhoweri. Bet 
ne politikieriai.

—————— • e - ■
Per daug Demokratu, dar vis 

randaisi valdiszkuose darbuo
se ir per mažai Republikonu 
gauna tokius darbus, nors jie 
dar'bavuosi iszrinkti Eisenho
weri. Tie Republikonai dabar 
j a no zi a s i n u s k r i a u s t i.

PONAS IR :: :: 
:: :: SZIAUCZIUS

Svarbiausia priežastis kodėl 
Eisenhoweris vėl stos in rinki
mus yra tai kad jis dabar mato 
kad jam ims mažiausia asztuo- 
nis metus vis'ka invykdinti ka 
jis yra pradėjęs:

1— Pastovumą laisvame pa
saulyje,

2— Sutvarkymą musu krasz- 
to pramones,

3— Jis nori parodyti kad ga
lima viso kraszto pramone ir 
gyvenimą sutvarkyti del visu 
geroves be jokiu griežtu per
mainų ar valdžios insikiszimo, 
kaip Demokratai dare.

4— Gal svarbiausia priežas
tis tai kad Eisenhoweris myli, 
mėgsta savo darba ir vieta ir 
kad jis yra sveikas ir gali toki 
darba dirbti.

“Willys? automobiliu kom
panija rengiasi pagaminti ma
ža ir pigu automobiliu, kuris 
gal pasirodys sziais metais. Jis 
kasztuos apie tūkstanti dole
riu.

John Lewis, mainieriu bosas 
dabar stengiasi sudaryti kokia 
nors sutarti su plieno unija.

doras pavyzdyls daug sykiu 
geresnis negu geras patarimas.

Amerikoje randasi tiek pro
fesorių musu kolegijose, kiek 
randasi studentu Anglijoje.

Pypkes Durnai

Eisenhoweris jokios ligos 
neturi, jis sveikas ir stiprus. 
Jam tik kartais ranka, biski 
skauda, bet jis greitai skubi
nasi pasiaiszkinti kad jam ta 
ranka ir alkūne kartais skauda 
ne nuo golfo loszimo, bet nuo 
per daug pasisveikinimu su 
politiniais d i• augai s.

11 • • “

Mums pranesza, kad sziais 
metais priesz Kalėdas ir priesz 
Naujus metus visi buvo geriau 
patarnauti kaslink laiszku ir 
dovanu per paczta, už tai kad 
sziais metais pacztas mažiau 
naujoku samdiesi, o daugiau 
darbo davė ir didesnes pedes 
mokėjo seniems darbininkams.

r • •

Po Kalėdų beveik visos vai
ku dovanos per puse atpigo vi
suose sztoruose. Matyti kad 
sz torn ink a i buvo per daug tu 
dovanu prisipirkę.

' • •

Sztorninkai pranesza kad 
per Kalėdas 'biznis nebuvo jau 
taip prastas, bet irgi ne toks 
geras kaip jie tikėjosi.

- • •

Kaslink sumažino taksu, se
nis Butkus sako: “Niekados 
tiek daug nelaukė taip ilgai 
del tiek mažai.”

Mieloji Lietuva
Aplink mane jau guldos vėl 

neprieteliu krūva,
Mane neapkenezia tavęs del 

mieloji Lietuva!
Neapkencz tave, nepkencz ma

ne, juk gytis galiva,
Asz vis stovesu už tave 

mieloji Lietuva!
Neapkenezia mudu, prakeiks

Dievas su mumis gana.
Papeiktas bus kuris mus pa
peiks, mieloji Lietuva!
Tegul te guldos vis aplink to

kia pikta krūva,
Tikti už visus kampus patinka 

mieloji Lietuva!

Rep ubl ikon a i K ongr e s m on ai 
pargryždami isz savo Kalėdi
niu atostogų vieszai prisipa- 
'žinsta- kad jie yra labai susirū
pinę. Daug Republikonu namie 
■yra nepatenkinti ir pradeda 
jau vieszai murmėti ir parody
ti savo nepasitenkinimą su 
Republikonu valdžia, Vaszing- 
tene.

Svarbiausios priežastys to 
nepasitenkinimo yra:

: 1—-Pragyvenimas vis per 
brangus, nors Eisenhoweris 
buvo daug ka prižadėjęs per 
rinkimus.

2— Taksos per brangios.
3— Farmcriai bedavoja kad

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

sižiurot pakelevingui, ir netru
kus silpnu balsu atsiliepe in ji:

— Tegul bus pagarbintas.
Gal kelio jieszkot ?
— Ne mano teve, atsake 

Morkus prisiartindamas su 
lazda ir pundeliu, pasiklcnio- 
jas velei sėdo ant akmenines 
tvoros daržolo.

Atsisėdau atsilset, ba esmių 
Jabai nuvargęs, o ir vandenio 
atsigerezia jeigu butu.

Szaltinis su rentiniu fenais! 
Tarė senis, rodydamas su ran
ka in kaire szali, yra ten ir 
siamtrtkas, asz jumis vandenio 
neatnesziu, ba main yra sunku, 
nes netoli keli žingsniai nuei
ki! patys.

— Dekavoju teveli už pa- 
rodinima, nueisiu asz pats.

Tai kalbėdamas Morkus pa
sikėlė nuėjo keliolika žingsniu 
ir isztikro radę aržuolini ber- 
teinuka be dugno inkalta in 
pieskuota dugną szaltinio isz 
kurio per iszpjanta skyle szone 
sunkėsi vanduoj lankom ir te
kėjo 'burbdamas per akmenis 
upei u žemyn.

Vanduo buvo czystas kaip 
kriszpolas vartėsi ant dugno 
iszmuszdamas piieslyis isz pa
žemes ir buvo szaltas, del to 
Morkus netiktai atsigėrė bet ir 
nusiprausė apdegusi dieniniu 
ka.rszcziu veidu ir rodos atra-
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dės naujas pajiegas tame ste
buklingam szulneio, sugryžo 
velei prie senelio, kuri rado sė
dinti ant slenkszczio pasirėmu
si ant lazdos insižiurinejo in 
sjpinduluš nusilendžentes sau
les.

Morkus atsisėdo ant žoles, 
netoli nuo jo ir prasidėjo tarp 
juodviejeu kalba, po padeka- 
vonai už parodiuta. szaltinele.

— Ar ponas isz toli usa? 
Paikiause senis.

— Isz toli ir neisztoli, atsa
ke Morkus pamažėl i. Esmių 
saiauezius pakelevingas, dabar 
dirbu pats meisteri Krokave, 
nes esmių n-epersenai pribuvęs 
in ta szali isz Varszavos.

— Kokio-gi arnatos.
— ‘Sziauczius esmių.
— Sunki tai duona! Tarė 

senis.
— Kas do sunki? Atsake 

Morkus.
— O žinoma, mieste rukin- 

tis, džiūt Dievo svieto nematyt, 
tai nelinksma.

— Nes, ne vargas.
— Velintau sau sunkiau 

dirbt ant kaimo ant luosybes, 
negu mieste.

— Ba gal jau jus pripratę 
prie savo gyvenimo, tai jau 
jums ir rodos jog kitokiam, gy
vent negali.

— Gali tas but, nes ir ne- 
valninkas prie savo . geležiniu 
paneziu pripranta!

Abudu po tam ant valandos 
nutilo.

— Kokia, priežaste gali but 
jusu atsisveikimo in tais sza- 
lis? Paklauso senis.

— (), tai ilga istorija, mano 
teve!

— Na kokia, jeigu pasi
klaust vale?

— Mano motina buvo isz 
tos szalies, norėjau ka nors

Platinkit “Saule”

apie ja ir apie tėvynė josios da- 
sižinot atsake Morkus.

— O isz kur-gi 'buvo, jusu 
motina?

— Isz Vulkos Lutinsku.
Senis atkreipė galva ir užsi- 

mislino.
— Kaip-gi vadinosi ?
— Tekia Lutinskiene.
— Tekia Lutinskiene! Tek

le tai buvo jaunesne duktė ! Ta
rė senis.

— Ta i-gi jus ja pažinote? 
Paszauke isz džiaugsmo Mor
kus paszokes nuo žemes ir pri
siartino prie senio.

— Kaip nepažint, pas tęva 
Elzbietos ir Teklės tarnavau 
už. kluonini ekanoma.

— Mano Dieve, mano Die
ve! Ach! Kas do. laimingas at
sitikimas gal pasakysite man 
ka nors apie Tekia Lutinskie
ne mano motina, maino geras 
teveli!

— Ka da galėsiu pamint, 
ta noringai pasakysiu tau ma
no vaike isz szirdies.

Seskites-gi tiktai ramiai ir 
duokite man pamislint ir su
rinkt ta viską, ka da pamenu, 
ba tai ant senatvės kaipo per
trauktas ražanezius pabiro ir 
iszlakste in visas szalis klausi- 
kite gerai ka jums pasakysiu.

Gal jums tas kada susiga
dins. Senas Lutinskais jusu. se
nelis tada gyveno Valkoj, kur 
dabar Malinauckcs, ne senam 
dvareli už pi 1 imu kuriu szian
dien nei pėdu ne likos. Vadino 
ji Pasiutus paika, ba tokiu ir 
buvo, buvo geras žmogus, nes 
piktas baisiai kokiu dabar jau 
nematyt.

Būdavo kada miega, tai per 
sapnus keike'sueis szinita vel
niu su uodegom, o szioble kuria 
visados nesziojosi prie szalies 
ir kada, miegojo turėjo gulėt 
an t galvyje.

Narsunas buvo garsingas 
ant visos aplinkines. Krokavs- 
kos, o ii- ant Sandomirskos ir 
daugiaus isz szobles, negu isz 
dirvos laikėsi Valkoje ir gyve
no. Gyvenimą ved e ypatin
giausi.

Buvo .patinstamas ant kėlės 
deszimts mylu aplinkui, ba bū
davo jeigu tik kada pasieidavo 
kada, reikėjo spiovus in delną 
in szobles užgrajint, tai tuo- 
jaus sza.uke Lutinska, o su 
juom jo bajora, ka jam tarna
vo ėjo drąsiai ar in ugni, ar in 
vandeni.

Visos ypatos seimikines 
stengėsi turėt su savim visados 
Lutinska, ba kur jis ėmėsi ten 
iszgrajino.

Pasukęs savo asus ir užkei
kęs savo paprastiniu keiksmu 
kaip pradse savo darba križia- 
vai, tai adversorius iszvaiko, 
ir galvas iszmete, ir ant savo 
pastato.

Turejo-gi isz to gerai ir aug
sztai paskubtus plaukus ant 
galvos nesziojo, o hi koszia nie
kas jam nespiove. Būdavo na
mie norint gaspadorystė eina 
po velniu turtas visados pui
kus ir skatikas kiszeniuje.

Tiktai negerove žino kaip, 
kas tiktai susirinko lengvai 
kaip tai nežinomu dalyku, kaip 
ir kur iszeitinejo ir viskas din
go, norint buvo labai, skopus, 
nes surinkt pinigu geresni ka
pitalu negalėjo.

Jaunas da likosi naszlys ir 
paliko jam nebaszninke pati 
amžina atilsi jos dusziai, dvi 
dukterys: Elzbieta laibai graži 
mergaite, ir Tekle, kuri teipo- 
gi 'buvo graži. Augo mergaites 
paežius be motinos, tai-gi ir 
laime sau nedidele padare,

ypatingai antra Elzbieta pa
mylėjo Jonas Kriszfofas Mil- 
žinskas isz Zalyciu, tai ir turė
jo su ja apsipaezuot, norint ne
labai tai norėjo ir su ja. kas to- 
liaus atsitiko jau nežinau, Tek
lės tokia istorija.

Nekuris bajoras norint kal
bėjo1, kad paėjo isz žemiausios 
bajoros, Adomas Parenbskis, 
tuojau po isztekejimuo Elzbie
tos už Milžinsko, teip, insimyle- 
jo Tekia., jog su juom pabėgo 
isz namu tėvo.

Senas Lutinskas teiip baisiai 
užsirūstino ir nupuolė in pusiu 
tiszka rūstybe, kad užsikeike 
jog dukters daugiau nematys, 
o Parenbskiui kaip szuniui in 
gąlva isz revolverio szaus. Pa
renbskis turėjo bėgt su paezia 
(ba. sake kad susivinezevojo) 

in Varszava isz paskutinio ska
tiko ba, kalbėjo, jog buvo ne
turtingas.

Kelionėje apsirgo jis karszt- 
ligia ir palikes Tekia karezia- 
moje kelionėje, o pats numirė.

Vos buvo už ka palaidot ku
na, Kas paskiau atsitiko su 
Tekia motina jusu, Dievas ži
no nes žmonis visaip kalbėjo 
jog norėjo sugryszt pas tęva., 
nes.tas nepriėmė jos ir teip kur 
numirė nelaiminga.

Mat ir viskas!
Tai kalbėdamas senis atsidu

so o matydamas jog ' noringai 
klausydamas jo Morkus tylėjo 
dadave.

— Seni tai laikai, o asz ta
me laike, kada tas viskas dėjo
si jau buvau nejaunas p o mi eti s 
pamėtė daug ir tiktai tiek pa
mint negalų.

Senas Lutinskas ant Seimiko 
likosi pažeistas, žaiduli aplai- 
ke nuo szobles per galva, kuri 
szposaudamas duona ir vertin
ki ai s lipindamas gydi, ir mažai 
paisejo ant to, net prisimetė 
gangrina ir turėjo mirt.

Morkus tylėjo, du laszai si
dabriniu aszaru ritosi jam per 
veidus, ant galo paklausė se
nio.

— O kurgi Tekia, motina 
mano, su Parenbskiu galėjo 
szluba paimt ?

— Ne kur kitur kaip ežio n 
parapijoj ar Stajave, kur gyve
no Parenbskis. Norėtumėt gal 
pajieszkot vedimo metrikus.

— Ne turiu-gi tai jos, nes 
kur rast ?

— Eikite pas kunigus, o 
kažin kaip Dievas gali, tai ir 
rasit, ba gerai pamenu, jog 
žmonys kalbėjo kad priėmė 
stoną moterystes,

— Tegul jums Dievas už 
tai užmoka! Tardamas Morkus 
norint ka nors nuo jnsu dasiži- 
nojau.

—Tolinus Bus—

KATALOGAS 
KNYGŲ

Visi pirmieji Katalogai dabar 
yra negeri. Szis Katalogas 
užima visu anų vieta, todėl 
užsisakykite knygas isz 

szito Katalogo 
No. 1953

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101—Kapitonas Velnias, 
Puikus apraszymas, didele 
knyga, 404 puslapiu, 50c.

No.102— Prakeikta, meilin
gas kriminaliszkas apraszy
mas, 202 pus, 50c.

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku

užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

No.111—Sziupinis (3 dalis) 
talpinusi sekanti skaitymai: 
YTla isz maiszo iszlins; Apie bo- 
Da ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

No.116—Istorija ape Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 
puslapiu, 20c.

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Ražan
ezius iszgelbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposelei; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 20c.

No.119—Keturios istorijos, 
apie Gražia Haremo Nevalnin- 
ke; Luoszis; Viena Motina; 
Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., 
20c.

No.120—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant nemu- 
no. 58 pus., 20c.

No.127—Trys istorijos apie 
Duktė Pustyniu; Peleniute; 
Du Brolius. 60 puslapiu, 20c.

No.128—Dvi isztorijos: Val- 
dimieras; Bedali; 44 pus., 20c

No.132—Trys istorijos: Apie 
Anglorius isz Valencziojs, Ko- 
žnas daigtas turi savo vieta; 
Ka pasakė katras paeziuojas, 
76 puslapiu. 25c.

No.129—Keturios istorijos: 
Ketvirtas Prisakymas Dievo; 
Keliautojai in Szventa Žeme; 
Beda; Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu, 20c.

No.133—Dvi istorijos: Neuž
mokamas Žiedas, Drūta Alks
ni. 62 puslapiu, 20c.

No.13'4—Dvi istorijos: Baisi 
ŽudinstA, Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu, 20c.

No.141—Apie Kalvi Paszku, 
ležinis Vyras, Smakas ir Niki
tas. 61 puslapiu, 20c.

No.138—Apie Irlanda; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius Likos Tur
tingu Ponu. 35c.

No.140—Apie Maža Katilu- 
ka Lietuvos Skausmai, Mo- 
cziutes Pasakojimai, E i le s , 
Vargdienis, Pirmutine Szalna, 
Atsitikimas Senam Dvare, Ge- 
64 puslapiu, 25c.

No.142—A p i e Paveikslas 
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo 
Jerukausko, Osieczna. 40 pus
lapiu, 20c.

No.144— Apie Ranka Ap
vaizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bernadina. 61 
puslapiu, 20c.

'No.145—A p i e Velniszkas 
Malūnas Kaip Studentas Lo
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste
buklinga Puodą, Dainele. 47 
puslapiu, 15c.

No.146—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios Nakti. 
62 puslapiu, 20c.

No. 148—Apie Joną ir Alena, 
Pavojinga Klaida. 45 pus., 20c

No.150—Apie Duktė Akme- 
noriaus, Klara, Nuspręstasis, 
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa
slaptį. 61 puslapiu, 20c.

No.151—Apie Vaitas Szvil- 
pikas, Pas Merga, Gražios 
Akys, Tarnas, Vargdienis Jo
nukas Karalium, 62 pus., 20c.

No.153—Apie Gailuti, Du 
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus
lapiu, 20c.

No.152—Apie Kajimas, Drū
tas Petras, Nuogalis. 62 pus
lapiu, 20c.

No.155—Szakinis Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusla
piu, 35c.

No.158—A p i e Kapitonas 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsarguma in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

No.166—Apie Sūnūs Mal- 
kiaus; Iszklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

No.172—Apie Duktė Mariu; 
Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
piu, 20c.

No.173—Apie Talmudo Pa
slaptys ; Du Mokiniu; Kam Isz- 
davineti Pinigus. 45 pus., 20c.

No.175—Kuczios Žemaites; 
Gudras Piemenis ; Isz Ko Susi
darė Anglis; Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c.

No.176—A-Be-Cela, Pradžia 
Skaitymo ir Raszymo. 25c.

Kitokios Knygos

No.178—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateites su pagelba Kazyrom. 
25 c.

No.180—Kvitu Knygute 
del Iszmokejimo Pinigu Ligo
niams. 35c.

180p2—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

No.194—Trumpas Katali- 
kiszkas Katekizmas, pagal isz- 
guldima Kun. Piliauskio, su 
nekurias Naudingais Padėji
mais. 35c.

No.196—Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso Kristuso 
15c.

No.197—Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa
gal senoviszko būda, 15c.

No.198—Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolima. 10c.

No.200—Eustakijuszas. Is
torija isz Pirmutiniu Amžių 
Krikszczionybes. 128 pus. 35c.

No.201—Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas apie Jezu Kristų. 
Pukius apraszymas. 20c.

No.202—Novena, Stebuklin
go Medaliko Dievo Motinos 
Garbei. 15c.

No.203—Knygute, Tretinin
kių Seraphiszkas Officium. 15c

Kaip Užsisakyti Knygas:

USF=> Užsisakant knygas isz 
szio Katalogo, reikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankino Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

USF’ Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - JJ. S. A.



Ponas ir Sziauczius
(Tasa)

G y ven im a s I sizgany tojaus 
buvo jo mylimiause knyga, 
Motiejene, kada jis iszeitinejo 
in svietą dovanojo jam tais 
knygas, drauge su Aukso Al
torėliu ir katekizmu.

— Gyvenimas Kristaus pa
sakė jam atiduodama ta bran
genybe privalo ‘but del musu 
nuolatiniu mokslu ypatingai 
del musu nuolatiniu mokslu 
ypatingai del musu biednu 
žmonių. Kaipo mes, teip ir jis 
buvo 'biednu, o ne turtingu, 
kaipo mes kente visokius var
gūs. Jis pirmutinis pasakė jog 
visi esame brolais, jis iszmoki- 
no, jog vieni kitiems privalome 
pasiszvenstvisi mylėtis viską 
dovanot nor ir didžia,uses 
skriaudas.

Ar galima-gi vadintis krik- 
szczioniu, neeinant pėdomis sa
vo mokintojaus Kristuso? 
(Skaityk Morkau kalbėjo mels
kis, pamink, o laibai pamink 
ant to, jog ne tas laimingas kas 
turtingas, ne ta,s laimingas kas 
didelei garbingas, nes tas kas 
moka mylėt kaipo Kristusas 
kaipo Kristusas praboczyt kai
po jis kenst.

Kami sanžingtai yra viena
tine laime. Aukso Altorelije 
yrą senos maldos, teip' gražiai 
paraškytos, jog szalcziause du- 
szia inkaitint turi, kiecziaus 
szirdi to kas tais maldas skaito 
su judint turi. Kanticzko.se yra 
senovės giesmes kuriu gražu
mas ir graudi melodyje, daug 
daugiaus yra puikesnes, negu 
naujos kokios giesmes. Rasze 
tai žmonis kitokis žmonis Die
vo baimingi gerai žinanti pri
valumus, musu mokslą Kris
taus.

To.ka.is žodžais sziaucziuvie- 
ne davinėjo pamokinimus savo 
augytiniu einaneziu in svietą 
Morkui, kuris klūpojo priesz 
ja, o ji jie verkdama laimino ji 
kalbėdama:

— Kažin ar tu mane vaike
li sugryžias jau rasi czion, 
melskis tada už mano duszia, 
asz jeigu Dievas pavėlins, nor 
isz kito svieeto ant tavęs žiūrė
sim O bukie dorum mano kūdi
ki nepamink po kojų savo tikė
jimo visi blogus darbai yra 
baisus akyse Dievo, nes tas yra 
baisiausiu nusidėjimu priesz 
Dieva ir didžiause nelaime gy
venime žmogaus ant szio svie
to.

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS 

Viesz. Jėzaus ir 
. . . MALDA . . .

Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

cziausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

Knygos Did. S^xS1/^ col.
TIKTAI, 25 Cts.

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

Morkus nuo mažumenes sup
tas tokiais prastais mokslais, 
persiėmė jasias lig gilumos 
szirdies, niekas jau pagadint 
iszvest isz kelio dorybes nega
lėjo. Teipgi jau buvo gerai' ant. 
szio svieto kariaut su ginklu 
krikszczioniszkožmogaus! Ne- o

TARADAIKA
***************************
Vienam rfiieste Pennsylvanijoj

Mergina prie sportuko 
prisiplakė,

Ir ilgai vaikinelis nelaukė, 
Greitai apsivedė, na ir velnią

Mat, rodos tiktai gyvent 
reikėjo,

Bet kur tau, vyrelio suvis 
nemylėjo,

Su kitais automobilais 
važinėjo,

Ant saviszkio visai nežiūrėjo, 
Tai tik vargas vyreliu, 

Ka daryti gali?
Klaidu padariai kad su ja 

susi tarai, 
Sziandien paezios nei pinigu 

neturi,
Moterėlė pabėgo ir viską 

paėmė,

Badai iii C&ikaga su
kitu iszvažiavo,

Kada kita kvaili 
gavo!

<r>•T*

Jaunos mergaites kurios 
sziandien auga, 

Neturi Dievobaimingu motinu, 
Ir užmirszta kad sziandien

Randasi daug svarbesnis 
tikslas gyvenimo, 

Ne vien tik puikios szlebes ir 
pauderis.

Sziandieninai parėdai neviena
Mergaite nustūmė ant 

kelio prapulties.
Automobiliai, puikus parėdai 

ir pauderis,
Jas pakursto ant

p a 1 e i s t u vi n go gyvenimo.
Joms niekas daugiau nerupi 

kaip tik:
Isz kur aplaikys kitas 

szilkilios paneziakas,
Ir .kur rytoj važiuos.

Didesne dalis isz ju neturi 
smegenų,

Naminio iszaukl ėjimo ir geru 
naminiu aplinkybiu.

Parėdai yra ju vienatine 
kasdiene rūpestis.

Trumpos sz.lebu.kes yra 
sveikos ir geros, 

Bet kada subrinko ąukszcziau 
keliu,

Tai to jau per daug!
Taigi merginos, o ir vedusios ■

moterėles,
Kada atsisėda tai isztikruju 1 

Reikia nukreipti akis in 
szali isz sarmatos !

Pirkie U. S. Bonus!

’ ‘ 8 A E ' ’ sAeAWOY CITY,

Kongreso Vadai Pas Eisenhoweri

Kongreso Republikonu 
vadai stabtelia pasiszneketi 
ir pasitarti po pasikalbėji
mo su Prezidentu Dwight D. 
Eisenhoweriu. Jie buvo atsi
lankė pas Prezidentą, pasi
tarti kaslink Republikonu 
programos, darbuoties atei
tyje.

Po to pasikalbėjimo, Kon

gazdino jo nei ateityje savo bu
vo ramus, ba ja. sudėjo ranko
se Dievo. Norint Krokave 
meisteris Florijonas, pas kuri 
priėmė sau dinsta ant ui vežios 
Staromskos,, suvis buvo badu 
panaszum in dora Motiejų, ba 
buvo piktas girtuoklis tingi
nys, nes ir czion Morkus mokė
jo sutiktie su savo laime, ir 
czion atrado sau pagodone pas 
ji teip, jog Florijonas, kuris 
buvo pripratęs kuom nutveręs 
savo darbininkus muszt, nie
kados nedryso ant jo rankos 
pakelt, nes jeigu nereikalingai 
turėtu but nubaustu niekados 
to ne nukenstu, ir meisteris ta 
mate, o guododamas ji kaipo 
puiku darbininką, pasiprie- 
szint priesz ji bijojo.

O ypatingai ir norėjo ji pa,s 
save u'žlaiikint ka nuoilgiauise, 
ha. prie jo ir kiti darbininkai, o 
ir mokintiniai prigulincziau 
dirbo.

Nereikejo nuolatos sergėt 
vogto darbo, kaipo priesz tai 
buvo, ba Morkus tuo jau s patai
kė pertikrint, jog dovanai pra
leistas laikas ant savo naudos 
paslapcziai yra nusidėjimu va- 
gysta, ba jeigu savo darba ir 
laika parduodi tai parduodi 
viską vogt ji yra nusidėjimu, o 
kožno nusidėjimo, Morkus sau 
gojosi.

Del to prie varstoto kad dir
bo, tai dirbo prigiilencziai, ne 
tinginiavo, pats ir kitiems tin
ginant nedavė, nevogė pats ir 
kitiem vogt nepavelino. Maty
damas tokia dorybe, Morkus 
meisteris Florijonas noringai 
norėjo atiduot jam savo dukte- 
re už paežiu, nes Morkus mer
ginos nelabai mylėjo ir nebuvo 
prilaukus prie josios, norint 
Marto buvo graži, patoga, nes 
tingine kokiu mažai yra mokė
jo ji jie tiktai stot ant slenksz- 
czio dantis isžszept ir užkabi
nę! kožna praeigi, arba pakalo
je sėdėt priesz. veidroli ir bo- 
vintis savim, tai visas jos buvo 
darbas ir tiktai ta ji mokėjo 
darbo, neeme nei in ržmka, o 
darbinai tiktai savo szposin- 
gais nusiszypsojimais ir liežiu- 
viu. darbininkams perszkadine- 
jo.

Morkus ne suvis jau neken
tė Marios, ba. toji daugiau pri
lauki buvo prie jo, negu prie 
kitu darbininku savo tėvo, bet 
Morkus mažai ant to paisė ir 
kone suvis nežiūrėjo ant jo
sios.

greso Pirmininkas, Joseph 
Martin Jr., pareiszke kad 
Prezidentas Eisenhoweris 
buvo nustatęs labai pažan- 
ginga ir gyva programa vi
siems RepuBlikonams.

Isz kaires in deszine, ežia 
stovi: Kongreso pirmenybes 
vadas, Leslie Arends, isz 
Illinois; Joseph Martin, J r.;

Bet už tai kas tiktai pamate 
ja isz jammmenes, neižinodami 

kožnam patiko ir

Hi

jos budo, 
daug jaunikiu sau tinkamu tu
rėjo kitose ulycziose miesto. 
Motina jau negyveno, sena tar
naite buvo tavorszka Martos, 
o tarnaitei mažai užeit i nėjo in 

Kongresmonąs Leo Allen isz 
Illinois; pirmininkas Kon
greso Instatymu Komisijos 
Senatorius Eugene Millikin, 
isz Colorado, Senato Iždo 
Komisijos pirmininkas; ir 
Kongresmenas Daniel Reed, 
isz New York, Taksu Komi
sijos pirmininkas.

□ □ □

galva apie Marta ir suvis ant 
to nepais.ejo kad toji dienas do
vanai pralcidinejo.

Tėvas Florijonos daugiaus 
laiko praleido ant Panedeliuiu 
pagyriojimu teip jog ne vienos

mergina, nes ka norėjo ta dare 
kas jai geriau patiko, ba tėvas 
nepaisė jo.

— O kaip gaTŪi~’^<ah)GJO 
sau Morkus kada, toji ’ eidavo 
ulyczia pasirėdžius jog tokia 
mergina, turi augt teip be jo
kios naudos kaipo usnės pa
tvoryje, kaip tai gaila.

Iszbuves metus pas Florijo
ną, Morkus rengėsi apleist ji, 
nes tasai teip alpgule ji savo 
praszimais nuola.tinais, jog 
Morkus turėjo pasilikt nor da 
ant keliu sanvaieziu. pas ji, il
giau but negalėjo, ba. norėjo eit 
in aplinkine tėvynės .savo mo
tinos idant ka. nors dasižinot 
apie Lutin skus.

Buvo tas kaip tai vasaros 
laiko, kada Morkus iszsirenge 
in kelione paėmė savo pakelc- 
vinga. krepszi, lazda, susidėjus 
popieras savo persižegnojas, 
pasimeldęs, atsisveikinęs visus 
judinėsi Morkus in kelione in 
Žalycius. Jau bis'ki dasižinojo 
kur randasi dvarelis Valkos 
Lutinsku, ir ten tiesok skubino 
su nedidele vilczia. Dvide- 
szimts keli metai jau praėjo 
nuo tu atsitikimu ir žmonių, 
apie kurios dasižinot jam rei
kė. Dvarelis kur gyveno senas 
Lutinskas turėjo kita gaspado- 
riu.

Provincija Volą nuo labai 
senu laiku iszsidalino in dalis 
ir dideles, o teip vadinama in

žinoma visoje aplinkinei, Val
ka Lutinsku jau neturėjo kai
mu. nei žmonių prigulincziu sau 
o tik szmiota dirvos, pievų ir 
girios su dirvonais u'žaugusais 
krūmais. . a a

Laike dabar taji dvareli ko
kis tai Malinauckas, ponas nu
pirkęs jau isz kokiu deszimts 
ranku po Lutinskui. lilga lai
ka buvo dvarelis atsitikimu 
nevet apie giminia Lutinsku 
paežio ja Valkoje nebuvo gali
ma jieszkot pas kaimynus.

Morkus pažiurėjas ant Vul
kos, greitai su nubudimu du- 
szioje, nuėjo sau, o parėjės kai
mynus nuvargęs susiergeleves 
nuolatinais stenginimais apie 
dasižinojima apie savo motina 
klausinėdamas senu žmonių po 
kareziamas mažai ka dasižino 
arba teip kaip suvis nieko, jau 
pavakare gavosi jis prie ma
žos stubeles paremtas prie sta
taus kranto užaugusio krū
mais.

Saule jau leidosi uiž kalnu 
slėpdamasi, apszviesdama lig 
pusai medžius ir kalnus, kad 
p akol svingas nuvargęs pailsės 
nudengtas karsztais spindulais 
dieninais saules daejas arti 
stubeles kur paregėjo dideli 
akmeni, mete savo pundeli ir 
lazda, ir atsisėdo ant akmenio 
kad atsileist. Navatna tai buvo 
trioba norint biednei nes kaip 
puikiai subudavota! Viena sie
na užvadavo jei. akmenimis 
krautas prie kurio buvę pri- 
pinta kaipo lizdas kriagzdes, 
istubeleje, o kitos sienos neisz- 
aiszkinta rūpestingai buvo su
tvertos isz žagaru kelmelu ir 
medžiu, iszlįpintos molu ant 
kuriu rodos kokiu stdbuklu lai
kėsi stogas. :

Stogas 'buvo apaugės pui
kiom žalom aksominėm sama
nom, kuriom Dievas redo se
nus aržolius ir senu triobu sto
gus.

Isz po ju iszsikiszes stovėjo 
jau senas aprukos raudonas 
kaminas. Beržai irlpuszes augo 
aplink stulbele ir ant kalno 
glausdami ja isz visu szalu po 
savo szakoms,

Priesz duris buvo iszdeti ak
meniniai trepai, langelis . isz 
pietų szalies buvo teip mažas ir 
toki mažai stiklai sudėti, jog 
vos szviesuma galėjo praleist 
in viduri.

Isz kitos szalies stubeles, 
szmotelis dirvos iszdirbtos ir 
aptvertos akmenine tvora ap- 
augusa žolėms stanavijoi darže
li, isz kurio tiktai iszlipo ant 
tvoros ir atsigulė tarp savo di- 
delu lapu ir geltonu žiedu di
delis dynas norėdamas buk 
priesz saule suszilt atstatęs in 
ja savo geltona, szona.

Tokie tai buvo biedna, nes 
teip puikiai graži, savo bieidnis- 
teje vieta, jog Morkus nevet 
ne papratęs jieszkot grožybes, 
kur rast ja 'buvo nelengva, in- 
sižiurinejo su kokiu tai užsi- 
mislinimu in duris stubeles.

Paskutiniai spinduliai saules 
puolinėjo ant stogo ir ant sie
nos stubeles ir buk tyczioms 
pridavinejo jei grožjybe, pa
auksuodami ja.

— Tarp' szaku medžiu cziul- 
Ibejo paukszcziai, o ypatingai 
visi pulkai žvirlblu lakstė nuo 
vieno medžio ant kito, czirpda- 
mi.

Kada Morkus da vis žiurėjo 
in duris stubeles akyvai sztai 
duris sugirgždėjo ir isz stubos 
su lazda pamaželi iszejo senis 
ir basas, stojo ant akmenų.

Rodos norėjo susilaikyt pri-
[Tasa Ant 2 Puslapio]
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Žinios Vietines
— Szaltas oras.
— Jan 'prasidėjo ‘ ‘ Deszim- 

tuku Vajus” del Infantilinio 
Paralyžo liga. Visi žmones re 
mia szita. vaju.

■ — Gerai 'žinoma del miesto 
gyventojams P e t r o n e Klu- 
czinskiute, nuo 508 W. Centre 
ulyczios, kuri sirgo per koki 
tai laika, pasimirė Nedėlios ry
ta, a szt imta valanda in Locust 
Mt. ligonlbute. Velione gimė 
Mahanojuje. Paliko du bro
lius: Juozą ir Alberta, mieste, 
taipgi pus-broli Joną Burduli, 
mieste. Laidos Ketverge su 
apiegomis in Szv. Kaniko ba;ž- 
n y ežio jo devinta valanda, ir 
palaidos in Szv. Juozapo para
pijos kapinėse. Gralborius L. 
Traiskauskas laidos.

— Seredoj pripuola. Szv. 
Saibaistino ir Szv. Fabijono, o 
Tautiszka. Vardine: Gerve. Ir 
tą diena: 1936 m., pasimirė 
Anglijos Karalius .1 u r g i s 
Penktasis; 1794 m., Vilniuje 
Lietuviai sukilo įpriesz Rusus,

—T Gerai 'žinomas saliunin- 
kas, Julius Dereszkeviczius, 
nuo 410 W. Centre uly., pavo
jingai serga, ir gydosi in Potts- 
v i 11 es 1 i go ulb u t e j e.

— Ketverge pripuola Szv. 
Agnieszkos, o Tautiszka Var
dine: Rimgaila. Taipgi ta die
na: 1793 m., Prancūzijos Kara
liui Liudvik iu buvo galva nu
kirsta; 1950 m., iszdavikas ir 
'buvęs augsztas valstybinis O V
darbininkas Alger Hiss buvo 
nuteistas ant penkių metu in 
kalėjimą. Jis yraibuves tokioje 
atsakomingoje vietoje, kad, 
kai Prezidentas Franklin D. 
Rooseveltas važiuodavo in tas 
Konferencijas, Alger Hiss vis 
važiuodavo kaipo patarėjas.

— Petny'czioj pripuola Szv. 
Vincento ir Szv. Anastazio, o 
Tautiszka Vardino: Ringau
das. Ir ta diena: 1901 m., Ang
lijos Karaliene Viktorija pa
simirė.

Gruodžio devinta diena 1953 
m., ir palaidotas su Szv. Mi- 
sziomis in Szv. Petro ir Povylo 
bažnyiczioje, o kuna palaidojo 
in Collinsville, Ill. Velionis gi
mė Lietuvoje, Suvalkų vedybos 
Szakiu apskr., Barzdžių kaimo. 
Atvyko in Amerika 1893 me
tuose, o Amerike iszgyveno 60 
metus. Paliko dideliame nuliū
dime: sesute Magdalena Veste- 
riene, ir a.a. Petronėlės'Kun- 
drot 'brolis. Devyni jau yrfT isz- 
mire, o ponia. Vestoriene likus 
tik viena. Nulindo yra taipgi 
seseriu vaikai ir puseseres, du 
gyvenanti Chicago, III., vie
nuole, sesele M. Conceipta, 
Szv. Kazimiereo vienuolyne, ir 
sesele Kristina.. “Silsiekis mie
las ’broli szitoje szalelyje, ta 
motinėlės žemele visus lygiai 
priglaudžia.” — Nuliūdus lie
ka sesute, Magdalena Vesterio- 
ne. Velionis Juozapas Uiigu- 
raitis buvo senas “Saules” 
skaitytojas. “Amžina atilsi!”

DAUG SNIEGO

' Shenandoah, Pa. — Lietuviu 
Moterių Kliulbas isz Schuyl- 
killo pavietu laike savo susi
rinkimą Sausio 12-ta diena in 
Sinkieviczio (Cinco) užeiga, 
Kliubas paaukavo $25.00 “De- 
szimtu'ku Vajus” del Infantili
nio Paralyžo liga. Kliulbas lai
kys savo Metini Bankieta ir 
Szcki, Panedelyje, Sausio Jau. 
25 d., in Necho Allen svetainė
je Pottsvilleje.

Cleveland, Ohio. — Žinios 
praneszta isz szito miesto, apie 
mirti seno gyventojo Juozapo 
Unguraiczio, kuris pasimirė

ĮL traskauskas * 
: LIETUVISZKAS ? 
i G R A B O R I U s |
* Laidoja Kunus Numirėliu. * 
J Pasamdo Automobilius Del J
* Laidotuvių, Kriksztyniu J
* Vestuvių Ir Kitokiams įj
t :: Reikalams :: *
: — * 
? 535 WEST CENTRE STREET *
* Telefonas Nr. 78 J
* MAHANOY CITY, PENNA. ’
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Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei, 

per paczta 15 Cts.

SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Penna.

Tamaqua, Pa. — Atlas fab
rikas, kuris gamina didi, dina
mitu, ir kuriame daug apylin
kes žmon i n dirba, daba r pra- 
nesza kad suvirsz du szimtai 
darbininku neteks darbo szia 
sanvaito. Alias fabriko atsto
vai pasiaiszkina. kad taip1 rei
kėjo padaryti, nes valdžia da
bar mažiau kontraktu duoda, ir 
uiž tai mažiau biznio fabrikas, 
daro. Tai įpi.rnmtinis sykis in 
du metu, kad szitas fabrikas 
atleistu tiek savo darbininku. 
Atlas fabrikas ne tik valdžios 
kontraktu dabar mažiau gau
na, bet ir isz kitu pramones 
fabriku dabar mažiau kontrak
tu pasirodo. Tai reiszkia kad 
szitas biznio sumažėjimas, ir 
darbininku atleidimas yra 
skersai ir iszilgai visa musu 
kraszta. Bot nežiūrint tai kad 
tiek darbininku isz szito Atlas 
fabriko yra dabar atleista, szi
tas fabrikas dar ir dabar dau
giau darbininku samdo negu 
bot kada per kitus motus. Szi- 
tame Atlas fabriko laibai daug 
merginu ir motoru dirba, ku
rios padeda užlaikyti szeimy- 
nas kai mainicriai taip mažai 
dirba.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kai tas dumblas ir tas sniegas 
suszala. Daug nelaimiu atsiti
ko ant keliu, vieszkeliu ir uly- 
cziu, kai automobiliai paslydo, 
atsimusze in stulpą, medi ar in 
kita automobiliu, ar apsivertė.

Philadelphijoje ir apylinkes 
miestuose ir miesteliuose vals
tijos p olicijantai iszleido insa- 
kyma kad tas kuris draivins 
automobiliu be lenciūgu bus 
suaresztuotas kaipo pavojin
gas draiverys. Daug vaiku 
džiaugsmingai iszgurmejo ant 
rogucziu pasivažinėti, bet ne 
visi džiaugsmingai sugryžo. 
Keli vaikai ir musu apylinkėje 
labai susižeidė su tomis savo 
rogutėmis, invažiuodami in 
stulpą ar papuldami po auto
mobiliu ratais. Kiti susirgo, 
patruko ir net nuo szirdies li
gos pasimirė, bekasdami ta 
sniegą.

New York miesto valdžia 
pranesza kad ji patrbtina apie 
deszimts tukstaneziu doleriu 
kas valanda del to sniego. Mat 
negalima nukasti sniegas nuo 
tu “parking meters”, kur au
tomobiliai paprastai sustoja ir 
kur reikia penktukas mokėti 

| už kiekviena valanda. Beveik 
visi traukiniai ir autobusai pa
sivėlinę važuoja. Daug eropla- 
nu negali pakilti ir kiti negali 
nusileisti in paskirtas jiems 
vietas. Mažesniuose miestuose 
dar ir dabar mokyklos yra už
darytos, nes mokyklų autobu
sai negali privažiuoti, o vaikai 
už jokius pinigus pešti nekris
tu per sniegą in mokykla. Tie 
kurie oro bangas seka, sako 
kad mes galime tikėtis dar 
daugiau sniego ir didelio szal- 
czio per visa menesi ir gal dar 
ilgiau.

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS 

:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai 
Saule Publishing Company, 
Mahanoy City, Pa., U.S.A.

are making their maximum recovery today 
with help from the March of Dimes.
You make this help possible when you give.
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KORĖJOJE
VIENYBES NEBUS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Czia aiszkus perspėjimas ne 
tik Komunistams Kinijoje, bet 
ir Sovietams Kremline.
pulsis staeziai ant Kinijos 
kraszto.

UMJA INTARIA 
DAKTARUS

Sako Daktarai Per 
Daug Ima

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos Darbininku Federa
cija, AFL, intaria Daktarus ir 
sako kad Daktarai baisia prie- 
szinasi kad vaidila neinvestu 
sveikatos apdrauda, per kuria 
apdrauda visi gagėtu būti už
tikrinti gero prižiūrėjimo li
goje, kaip kad dabar daroma 
Anglijoje.

Nelson H. Cruikshank, AFL 
darbininku unijos apdraudos 
direktorius, sako: “Labai ga
lėtina kad vienatine kliūtis 
yra paežiu Daktaru statoma, 
kad Amerikietis negalėtu ap
sirūpinti del ligos, ir kad val
džia neparupintu kiekvienam 
Amerikos pilieeziui pagelba ir 
parama kai jis suserga.”

Daktarams tokia ligos ap
drauda baisiai nepatinka, nes 
tada butu valdžios nustatyta, 
kiek jie gali imti už savo pa- 
tarnavima ligonams. Tas uni
jos apdraudos direktorius 
Kriukshank sako kad dabar 
Daktarai ima, lupa, kiek tik 
jie gali ar kiek tik jiems patin
ka. Jis sako kad už tai ir ap
draudos kompanijos negali per 
daug prižadėti savo žmonėms 
kaslink atlyginimo Daktarams 
ir už tai tokios apdraudos del 
ligos yra tokios brangios.
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Pirkie U. S. Bonus
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SOCIALINES
APDRAUDOS

Iszmokejimai 
Nepilnamecziams

Sziuo metu daugiau kaip mi
lijonas nepilnamecziu vaiku 
(iki 18 metu amžiaus) gauna 
Socialines Apdraudos iszmo- 
kejimus, kaip neseniai spaudoj 
prąnesze Sveikatos Szvietimo 
ir Globos Departamentas. Vien 
tik Liepos menesi sziemg nepil
namecziams buvo iszmoketa 
virsz 33,000,000 doleriu.

Apie 85,000 nepilnamecziu 
yra iszlaikomi asmenų kurie1 
patys gauna senatvės apdrau- 
dos iszmokejimus-gi apytik
riai 924,000 nepilnamecziu pa
tys gauna apdraudos pensija, 
kaip naszlaicziai. Daugumos 
ju 'buna mires szeimynos tėvas. 
Kita dalis būna iszlaikomi te- 
'bedi i baneziu motin u, pa-tev i u 
ar globėju.

Iszmokejima szienis nepil
namecziams dydis priklauso 
nuo to kiek uždirbo asmuo 'pa
gal kurio soicaline apdrauda 
szie naszlaicziai ir nepilname- 
cziai dabar yra iszlaikomi. 
Alpskaiicziuojama, jog iszm.o- 
kejiniu vidurkis buvo $30.45 
menesiui. Didžiausias galimas 
iszmokejimas szeimynos gru
pei buvo $168.75 menesiui.

Kur iszmokejimas vykdo
mas socialines apdraudos ap
saugotam asmeniui mirus jo 
nepilnamecziams vaikams, tai 
neatsižvelgiant in szeimynos 
motinos amžių, tam tikras isz
mokejimas yra vykdomas ir 
motinai. Vienok jei vaiku nė
ra, tai naszlei tepradedama 
mokėti jai sulaukus tik 65 me
tus amžiaus. (Pensininko vai
kams nutraukiamas mėnesinis 
iszmokejimas jei ju tėvas pen
sininkas vėl pradeda dirbti, 
vienok jie gauna iszmokejima 
jei pradeda dirbti ju likęs tė
vas ar mot ina, ar ji iszteka.

Socialines Apdraudos Isz- 
mokejimu czekiai paprastai 
siuneziami tokiu nepilname
cziu globėjo adresu, bet vaiku 
vardu. Departamentas patyrė, 
jog tokiu budu apie 90% szi- 
taip iszlaikomu nepilnamecziu 
iszmokejima atitenka vienam 
katram likusiu tėvu. Dalis isz- 
mokejimu yra iszmokama ki
tiems artimiems giminėms ar
ba teisėtiems globėjams.

Socialines Apdraudos isz
mokejimai nepilnamecziams ir 
naszlianis buvo pradėti 1940 
motais. Kai kurie nepilname- 
cziai kuriu tėvai kaip tik mirė 
tais metais, ar tada tik pradėjo 
gauti senatvės apdrauda, tokiu 
budu iszmokėjimus gauna jau 
14 metai. Jie gaus tokius isz- 
mokejimu'S iki sulauks 18 metu 
amžiaus, apsives, ar patys pra
dės dirbti, kai kurie isz ju bet
gi būdami tikri, jog gaus juos 
dar kelis metus.
' Visame kraszte, Liepos pa
baigoje gautais duomenimis, 
isz viso 5.6 milijonai žmonių 
gauna, senatvės arba na’szliu 
socialines apdraudos teikia
mus iszmokejimas, kuriu mė
nesine bendra suma yra $236,- 
000,000.

— Social Security. Adminis
tration.

“Saule”, kaip szviete, taip 
ir dar tebeszvieczia tikriems 
Lietuviams. Ir geri, tikri Lie
tuviai “Saule” palaiko su sa
vo prenumeratais.

Szalta - Balta

Per septynis metus Phila- 
delphijos žmones nemate 
tiek daug sniego kaip ana 
diena. Tukstancziai dar
bininku negalėjo eiti in dar
bą. Mokyklos savo duris

užsidarė. O vaikams tai ra- 
gaiszius, visi susijieszkojo 
rogutes ir po sniegą puszka- 
vo. Czia sniego teipgi pri
snigo apie penkiolika coliu.

o o o

Kaip ir kiti misetai czia 
rytuose, tai.p ir Vaszingto- 
nas susilaukė labai daug 
sniego. Net Senatoriai ir 
Kongresmonai nutarė per

kelias dienas nutraukti savo 
postdžius, nes visi negalėjo 
pribūti. Czia darbininkai 
atkasa sniegą nuo Baltnamu 
tvoros.

Meile Galingesne Už Pinigus

Nejla Ates, Turkijos szo- 
kike, kuri buvo užsidėjus su 
Shep King, aliejaus milijo
nieriumi galutinai pasirinko 
sau už vyra muzikanta Jim
my Dell. Ji czia linksmai ro
do žiedą kuri tas muzikantas

jai padovanojo del jųdviejų 
sukaktuviu. Jiedu paskelbė 
savo sužieduotuves Las Ve
gas mieste. Ji sako kad jai 
pinigai visai nerupi, bet kad. 
jai tikra ir isztikima meile 
daug daugiau rupi.

Sieniniai Kalendoriai 1954m
15 col., ploczio x 23-3/4 col., ilgio 
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